Farum Park, 2, 3520, Farum
Farum Park 2,
3520 Farum

Naboorientering
Furesø Kommune har modtaget en ansøgning om at opføre 28 bannere på
ydersiden af Farum Park.
Der er i denne konkrete sag tale om 28 bannere på 440 x 410 cm, som skal
hænges på ydersiden af Farum Park, som vil blive hængt op i de eksisterende
ydre konstruktioner på stadionet (se vedlagte illustrationer).
Det er i ansøgningen angivet at bannerne vil afbillede tidligere og nuværende
spillere fra FC Nordsjælland. Furesø Kommune ligger i denne henseende vægt
på, at det ikke skal være muligt i fremtiden at omdanne disse bannere til
reklameskilte.
Da byggeriet kræver dispensation, sender vi en kopi af ansøgning og tegninger
til jer til orientering, inden vi træffer en afgørelse i sagen.
Hvis I har bemærkninger eller kommentarer til de forhold som dispensationen
vedrører, skal vi have dem skriftligt senest søndag den 13. maj 2018.
Har I spørgsmål til sagen, er I velkommen til at ringe til os.
Nødvendige dispensationer
Ejendommen er omfattet af lokalplan 31.6, og det ansøgte kræver dispensation
fra følgende bestemmelser i planen:


§7.4 I delområde 2 skal der ved skiltning og reklamering tages særlige
hensyn til områdets karakter. Skiltning og reklamering, ud over
skilte/reklamer på den del af stadionområdet der vender ind mod
fodboldbanen, kan kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt
tilfælde.

Procedure
Kommunen kan først træffe afgørelse i sagen, når den har været i
naboorientering i mindst to uger. Denne procedure er fastlagt i planloven § 20,
stk. 1.
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Sender I bemærkninger til sagen i rette tid, vil I få en kopi af den endelige
afgørelse.
Husk, at sagen er offentligt tilgængelig
Vi gør opmærksom på, at sagen er offentligt tilgængelig, og at den kommer i
det digitale arkiv på furesoe.dk, når den er afsluttet. I skal derfor overveje,
hvilke personlige oplysninger vi får i sagen.
Kopi
Denne naboorientering er sendt til følgende adresser:
Æblelunden 1-52 (alle adresser)
Kirsebærhaven 1-21(alle adresser)
Fuglevænget 40-54 (lige numre)
Ryttervænget 139-151 (ulige numre)
Gartnervænget 101 & 103
Ryttergårdsvej 100, 104, 106, 116, 118, 120, 130, 133, 135, 137, 140
Samt:
Ryttergården Grundejerforening
Gartnervænget Grundejerforening
Solvang Syd Grundejerforening
Nordvangsparken Grundejerforening
Furesø By og Land
Kopi til:
FC Nordsjælland A/S
Farum Park, 2, 3520, Farum
Att. Jacob Naish

Venlig hilsen
Rasmus Pallisgaard Andersen
Byplanlægger
Furesø Kommune
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